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 Tragus racemosus (L.)  هرز بزدندانبر شكستن خواب بذر علف تاثير سرمادهي مرطوب و جيبرليك اسيد

AlI. 
  2، غالمرضا زماني1كيغالمرضا دره

  doraki_rg@yahoo.com هاي هرز دانشكده كشاورزي دانشگاه بيرجند دانشجوي كارشناسي ارشد شناسايي و مبازره با علف1
 اورزي دانشگاه بيرجنددانشيار دانشكده كش2 

  چكيده
دانشكده كشاورزي دانشگاه  يقاتيتحق شگاهيآزما در يشيآزما ،هرز بزدندانعلفبذر  خواب ستنكش در موثر عوامل يبررس منظور به

از آب استفاده ( شاهدشامل:  شيآزما مورد يمارهايت. شد انجام  1392 سال زييپا در راركت 4 با يتصادف امالًك طرح قالب در بيرجند
 200، 100، 50هاي تيمار جيبرليك اسيد به غلظت و هفته 4و  3، 2، 1درجه سانتيگراد به مدت  4در دماي  مرطوب يسرمادهمقطر)، 

زني و سرعت جوانه يزنجوانه درصددر پايان روز شمارش و  21زده بطور روزانه به مدت تعداد بذرهاي جوانه بودند. PPM400و 
دار زني معنيو سرعت جوانه سطوح مختلف كليه تيمارها درصدكه در تجزيه واريانس اين آزمايش نشان داد نتايج  محاسبه گرديد.

زني در تيمار درصد و كمترين درصد جوانه 76هفته به ميزان  4 در سطحبيشترين درصد جوانه زني در تيمار سرمادهي مرطوب بود. 
درصد  62به مقدار  PPM400  در سطحزني بيشترين درصد جوانهسيد، جيبرليك اتيمار  درو درصد مشاهده گرديد.  6شاهد به مقدار 

زني بذر در روز و كمترين سرعت جوانه 25/13به مقدار  هفته 3سرمادهي مرطوب در سطح زني در تيمار بيشترين سرعت جوانهبود. 
  در سطحجيبرليك اسيد، زني در تيمارجوانه بيشترين سرعتهمچنين  بذر در روز مشاهده گرديد. 91/0در تيمار شاهد به مقدار 

PPM200   هرز بزدندان خواب توان نتيجه گرفت خواب بذر علفبراساس نتايج اين آزمايش مي بود.بذر در روز  08/12به مقدار
  فيزيولوژيكي است.

  ، سرمادهي مرطوبزنيسرعت جوانهجيبرليك اسيد، زني، درصد جوانه: كليدي كلمات
  مقدمه
،  4C، يكپايه، داراي مسير فتوسنتزي يكسالهنهاندانه گياهي  ،)Poaceae(از خانواده غالت  )Tragus racemosus(بزدندان  هرزعلف

 به فريقاآطق گرم ابا گسترش جهاني و منشاء اوليه از من اين گياه). 4( در طول تابستان گرم و خشك است آن رشدو داراي استولون، 
چرخچيان و  د.شوداراي مراحل اوليه توالي با خاكهاي داراي بافت سبك ديده مي هاي نسل بين در يا و باير زمين روي بر منظم طور

اين گياه تروفيت و منطقه   ي) در تحقيقي كه بمنظور معرفي فلور منطقه الموت انجام دادند گزارش كردند شكل زيست1387( همكاران
شكل زيستي سازگاري با شرايط محيطي  كه اينباشد مياي و صحرايي سندي هسيبري، مديتران -توراني، اروپايي -رويش آن ايراني

و در  هرز در تمام نقاط ايران گسترش داشتهاين علف دارد.منطقه مورد مطالعه و رشد در نيمه دوم فصل بهار و فصل تابستان خشك 
 يبذرها هك است يكيولوژيزيف دهيپد يك قعوا در بذر خواب كند.تابستانه خصوصاً پنبه ايجاد مشكل ميكشت مزارع باغات و 

 طيشرا در يحت زنده و سالم يبذرها يزنجوانه عدم. هستند مواجه آن با هرز يعلفها و يي، دارويمرتع ،يزراع اهانيگ از ياريبس
 و زمان سترشگ قيطر از هك دهديم انكام اهانيگ به خواب .شوديم دهينام بذر يخفتگ ژنيسكا و نور آب، ليقب از مناسب يطيمح
 يكي وابخ .بمانند زنده يطيمح نامساعد طيشرا مقابل در و نندك نيتضم يطوالن يسالها يرا برا خود يبقا و يزنجوانهامكان  انكم

 از هرز يهاعلف يبقا در موثر يتورهاكفا نيمهمتر از يكي هك بذر خواب سميانكم كدر. باشديم هرز يهاعلف تيموفق اصول از

 يضرور يامر هرز يهاعلف نترلك روش نيبهتر انتخاب جهت بذر خواب ردنك طرفبر يبرا مناسب روش و است بزدندان جمله
 يبرا را يمختلف يهاروش (ISTA) بذر آزمون يالملل نيب انجمن و (AOSA) بذر نندگانك هيتجز يرسم نيمتخصصانجمن . است

 يها محلول از استفاده ،يسرماده توانيم آنها نيمهمتر از هك ،اندردهك شنهاديپ اهانيگ بذر يزنجوانه يكتحر و خواب ستنكش
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 ييدما ،ينور يها ناوبت) اتانول و وليكگال لنيات يپل وره،يت ،يكترين دياس م،يپتاس تراتين ن،يبرليج( يزنجوانه نندهك يكتحر مختلف
هاي مهم رشد است كه نقش بسيار مهمي در يكي از هورمون )GA3(اسيدجيبرليك ). 1995و همكاران،  يچكاكه( ردك اشاره رهيغ و

و همكاران،  جفين( زني بذر گياهان داردهايت جوانهشكستن خواب بذر، جايگزيني سرمادهي در بذرهاي داراي پوسته سخت و در ن
 علف نيا بودن زاخسارت به توجه با .)6( شوديم سوروف بذر خواب رفتن نيب از سبب يسرماده شده انجام مطالعات طبق). 2006

 شناخت هدف با قيتحق نيا. است گرفته انجام هرز بزدندانعلف خواب و يزن جوانه رفتار بر شورمانك در هك كياند مطالعات و هرز

   .شد انجام دندانهرز بزعلف در خواب نوع
   روشها و مواد
دانشكده  يقاتيتحق شگاهيآزما در 1392 سال زييپا در يشيآزما ،نداندهرز بزعلفبذر  خواب ستنكش در موثر عوامل يبررس منظور به

آباد از دندان از مزارع روستاي طالبهرز بزلفعبذر . شد انجام راركت 4 با يتصادف امالًك طرح قالب در كشاورزي دانشگاه بيرجند
 هك مشخص شد هيلاو يهاشيآزما انجام پس ازآوري شد. جمع1392در اواخر تابستان استان خراسان جنوبي توابع شهرستان خوسف 

(استفاده از آب  شاهد شامل شيآزما مورد يمارهاي. تستين يزن جوانه به قادر يمعمول طيشرا در و بوده خواب يدارا بذور بزدندان
 200، 100، 50هاي تيمار جيبرليك اسيد به غلظتو ه هفت 4و  3، 2، 1درجه سانتيگراد به مدت  4در دماي  مرطوب يسرماده ،مقطر)

 طور به سانتيمتر 9يي به قطر هاشيديرپت در پس از ضد عفوني هرز بزدندانعلف بذر عدد 25 منظور نيا به بودند. PPM400و 

 توسط هاشيد يپتر درب. گرديد اضافه مقطر آب تريليليم 5 آنها از يك هر به و .شد داده قرارواتمن  يصاف اغذك يرو بر نواختيك

به طور  ند.قرار داده شد يكيتارساعت  8 و ييروشناساعت  16و سانتيگراد  15/25° دمايي طيراش با يناتوريژرم در و بسته لميپاراف
 از متر يليم 2 زانيم به چهشهير خروج يزنجوانه اريمع . شد انجام روز 21 تا زدهجوانه يبذرها شمارش مشخص يساعت در روزانه

    .ديگرد محاسبه ريزرابطه  قيطر از بذرها 1يزنجوانه درصد تينها در د.بو بذر
                                                                                                                                        PG =100(n/N) 
  از رابطه  2يزنجوانه سرعتو . )2005لي و همكاران، ( باشدمي بذرها لكتعداد  Nتعداد بذرهاي جوانه زده و  nاين رابطه  در هك

X= ∑ (n/t) 
نيكولز و همكاران، باشد (تعداد روز تا شمارش مورد نظر مي tو  tزمان  تا زده جوانه بذور تعداد nرابطه  نمحاسبه گرديد كه در اي

 هانيانگيم سهيمقا و SAS زاراف نرم از استفاده با انسيوار هيتجزبذر گزارش گرديد.  100زني بر مبناي تعداد سرعت جوانه ). 1968

   .ديگرد استفاده Excel افزار نرم  از نمودار رسم يبرا نيهمچن. گرفت انجام %5 سطح در  LSD آزمون اساس بر
  نتايج و بحث

بر درصد و كه اثر سطوح مختلف سرمادهي مرطوب  دادنتايج تجزيه واريانس اين آزمايش نشان : اثر تيمار سرمادهي مرطوب -1
زني افزايش يافت بطوريكه در اين تيمار با افزايش مدت سرمادهي درصد جوانه .بود) >01/0pدار (معني) 1(جدول زني وانهج سرعت

 درصد و كمترين درصد جوانه زني در سطح يك هفته سرمادهي به 76هفته سرمادهي به مقدار  4زني در سطح بيشترين درصد جوانه
هفته  3 درزني با افزايش سرمادهي باشد. سرعت جوانهزني ميدرصد در جوانه 58انگر افزايش درصد مشاهده گرديد. كه بي 18مقدار 

) بذر در روز 25/13هفته سرمادهي ( 3زني در سطح هفته كاهش يافت بطوريكه بيشترين سرعت جوانه  در هفته چهارمافزايش و اول 
 (شكلداد  نشان درصد 5 احتمال سطح در LSDروش  به نيانگيم سهيقام جينتا ) بود.بذر در روز 21/2و كمترين مقدار در يك هفته (

A-1(.  داري وجود دارد ولي بين هفته سوم و چهارم بين سطوح مختلف سرمادهي مرطوب از هفته اول تا سوم اختالف معنيكه
 داري وجود نداشتتالف معنييك هفته اخبه مدت  سرمادهي مرطوببين تيمار شاهد و  زنيسرعت جوانهدر  ار نشد.داختالف معني

                                                            
1 ‐ Germination Percentage 
2 ‐ Germination Velocity 
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زني كاهش يافته ولي بين هفته سرعت جوانه چهارمدار شد. اگر چه در هفته و بين هفته اول، دوم و سوم اختالف معني ).B1- (شكل
 يبذرها ييسرما ازين هك ردندك گزارش نيهمچن ن،يمحقق داري وجود نداشت.اختالف معنيدر سرعت جوانه زني سوم و چهارم 

 ازين يسرماده روز 7 و 14 بيترت به سالهيك چمن و قفا در زبان يبذرها هيكبطور است روز چند درحدود يعلف يها گونه از يبعض

كه  ي) در آزمايش1عموآقايي ( ).1382پوراسماعيل و شريفي، ( است يافك ،يسرماده ساعت 12 فقط گندم، از يرقم مورد در و داشته
رلين بر شكست خواب بذر كما انجام داد گزارش كرد بذور كما يك نوع خواب فيزيولوژيكي را به منظور اثر سرمادهي مرطوب و جيب

درصد و  73روز 15سرمادهي مرطوب به مدت  به وسيله تيمارهاي سرمادهي مرطوب و جيبرلين رفع شود. دتواندهند كه مينشان مي
فرايند سرمادهي بذر، توليد برخي مواد محرك  .)2( دهدرا افزايش مي (.Stachys germanica L)زني درصد جوانه 95روز تا  30

و يا حساسيت  ABA). از سوي ديگر در اثر تيمار سرما ممكن است مقدار 2001كرم و همكاران، ( كندرشد نظير جيبرلين را زياد مي
 خواب بذرها نقش داشته باشد. تواند در رفع كه اين موارد مي ).2001اسميت و همكاران، ( كاهش يابد ABAجنين به 

  

 هرز بز دندان تحت تيمارهاي مختلفر علفوبذو سرعت جوانه زني درصد جوانه زني ميانگين مربعات تجزيه واريانس  -1جدول 
  

 زنيسرعت جوانه            زنيدرصد جوانه 
دسيجيبرليك ا سرمادهي مرطوب جيبرليك اسيد سرمادهي مرطوب درجه آزادي منابع تغيير  
 99/256  ** 47/550  ** **  7852/8 **  15379/2 4 تيمار

 03/30 21/17 352 604 15 خطا

Cv % - 48/14  61/12  8/13  99/19  
nsدرصد و يك درصد 5دار و معني دار در سطح احتمال ، * و ** به ترتيب غير معني 

  

بر درصد  و  استفاده از جيبرليك اسيدداد كه اثر سطوح مختلف  نتايج تجزيه واريانس اين آزمايش نشان: اثر تيمار جيبرليك اسيد -2
زني افزايش يافت درصد جوانه غلظت جيبرليك اسيد) بود. در اين تيمار با افزايش >01/0pدار () معني1زني (جدول سرعت جوانه

به مقدار  PPM50 زني در سطح درصد و كمترين درصد جوانه  62به مقدار   PPM400زني در سطح بطوريكه بيشترين درصد جوانه
 PPM400سطح افزايش و در  PPM200سطح  با افزايش غلظت جيبرليك اسيد تازني درصد مشاهده گرديد. سرعت جوانه 32

سطح بذر در روز) و كمترين مقدار در  08/12(به مقدار  PPM200زني در سطح كاهش يافت بطوريكه بيشترين سرعت جوانه 
PPM50 )83/6 بود.بذر در رو (روش  به نيانگيم سهيمقا جينتا زLSD شكل درصد نشان داد 5 احتمال سطح در)- A 1(  درصد كه
 PPMسطوح ولي بين  داشتداري وجود اختالف معني PPM200تا  PPM100ح وو نيز سط PPM50بين شاهد و سطح زني جوانه

 PPM50زني بين تيمار شاهد و ر سرعت جوانهداري وجود ندارد. داختالف معني PPM400با  PPM200 و  PPM  100با 50
با  PPM200 سطحو شد. ندار اختالف معني PPM400 و  100، 50سطوح بين  لي). وB 1-داري وجود داشت (شكلختالف معنيا

 ).Myrtus communise L( مورد ييدارو گونه بذر خواب ستنكشمختلف  يروشها يابيارز در شد. داراختالف معنيساير سطوح 
 درصد بر يكيانكم يده خراش و يسرماده ون،يليم در قسمت 500 و 250 يكبرليج دياس مانند شيآزما يمارهايت هك شد خصمش

ك يبرليج دياس كه داد نشان )5( ج آزمايش نبئي و همكارانينتا .)1383فرهودي و همكاران، ( دارند يارديمعن اثر گونه نيا يزنجوانه
) PPM500(  يخارمر اهيگ بذر خواب ستكش براي) بسياري از محققين معتقدند كه  است. ماريت نيبهتر زني)درصد جوانه 70م

برطرف شدن خواب از طريق تعادل بين مواد بازدارنده رشد مانند آبسزيك اسيد و مواد تحريك كننده رشد گياه مانند جيبرلين حاصل 
اي را ها مسيرهاي انتقال سيگنال ويژهارش كردند كه جيبرلينگز )2005( ) و كويانگ و همكاران2012( شود. چيوچا و همكارانمي

مناسبي جهت القاي ها به حد هاي دانهها و سيتوكنيننكاهش و در مقابل اكسين شود ميزان آبسزيك اسيد بذركنند كه باعث ميفعال مي
 يدرحال نيا و شود،يم جاديا (GA) نيبرليبه ج (ABA) كيآبسز دياس يباال نسبت توسط انيرو خواب شكست خواب افزايش يابد.

 يزنجوانه شروع و خواب نوع نيا دانه از ييرها اي. براست نييپا جيبرلين به نسبت و باالاسيد آبسزيك  به دانه تيحساس كه است
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 شيزااف و اسيد آبسزيك به تيحساس با كاهش همراه كه دباشيم ABA/GA نسبت كاهش و ها هورمون وسنتزيب در رييتغ به ازين
 .)1996نيكولز و همكاران، ( كننديكنترل م را بذر يزنجوانه جيبرلين و انيرو خواب. اسيد آبسزيك دده يم رخ جيبرلين به تيحساس

 از كيبرليج دياس. شود بذر يكيولوژيزيف خواب ستنكش سبب توانديم ييايميش كمحر كي عنوان به كيبرليج دياس گريد عبارت به

عمق خواب اوليه به شدت . شوديم اهانيگ بذر خواب ستكش جهينت در و يزنجوانه باعث شروع الزيآم آلفا ميآنز وسنتزيب ءالقا قيطر
باشد. اين شرايط تا حد زيادي به نسبت جيبرليك و به شرايط محيطي در زمان توسعه دانه مي مرتبط با وضعيت تغذيه گياه مادري

جيبرليك ممكن است برخي از روش هاي از قبيل استفاده از تيمار ).3گيرد(ر قرار مياسيد به آبسزيك اسيد در اواخر رشد تحت تاثي
اما اثربخشي روش به غلظت تركيبات، زمان مناسب تيمار و طول مدت  دو سرمادهي مرطوب باعث شكستن خواب بذر بشو اسيد

  هرز بزدندان از نوع خواب فيزيولوژيكي است.توان نتيجه گرفت خواب بذر علفبراساس نتايج اين آزمايش مي .تيمار بستگي دارد

  
  

  هرز بز دندان تحت تيمارهاي مختلفبذور علف )B(سرعت جوانه زني و  )A(زني درصدجوانه: مقايسه ميانگين هاي 1شكل 
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Abstract 
 

In order to the study of Moist chilling and Gibberellic acid on Breaking Seed Dormancy in Weed Stalked 
Bur Grass Tragus racemosus (L.) AlI. an Research Laboratory was done as a Completely randomized design 
in faculty of agriculture, University of Birjand in 2013. The experimental treatments: control (distilled 
water), stratification at 4 °C for 1, 2, 3 and 4 weeks and gibberellic acid concen were 50, 100, 200 and 400 
PPM. The number of germinated seeds was counted daily for 21 days and the germination percentage and 
germination rate was calculated. Results showed That germination percentage and rate Was significantly. 
The highest Seed germination in moist chilling treatment at 4 weeks, 76% and the lowest rate of germination 
to control the amount of 6% was observed. And GA3 treatment, seed germination rate was 62% in 400 
PPM.The highest germination rate in the third week of treatment stratification 13.25 per day and a low seed 
germination rate was observed in the control treatment amounts to 0.19 seeds per day. Also The highest 
germination rate of treated GA3, 200 PPM The amount was 12.08 of seed per day. The results of this 
experiment can be concluded Stalked Bur Grass weed seed is physiological dormancy. 
 
Key words: Germination percentage, Germination rate, Gibberellic acid, Moist chilling 
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